Městská část Praha 7
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Útvar kontroly, auditu a stížností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
detašované pracoviště
Dělnická 44a
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/14. dubna 2019

NAŠE ZNAČKA
MČ P7 SZ
096241/2019

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737660669

PRAHA/DATUM
17. dubna 2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 14. dubna 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“),
v níž žádáte o vyhotovení kopií určitých listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebním řízení
týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují na území městské části Praha
7. Jedná se:
1. Činžovní domy Praha, rezidence Korunovační 11 – rekonstrukce, parcelní číslo 634, LV 377
- územní rozhodnutí a stavební povolení,
2. Finep CZ, rezidence Pergamenka I, parcelní číslo 580/2, LV 140
- územní rozhodnutí a stavební povolení.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu
příloha č. 1 obsahuje:
Rozhodnutí stavebního úřadu MČ Praha 7 o umístění stavby (I.), vyhotovené dne 13.04.2018, č.j.:
SZ MČ P7 061749/2017/SU/Še a stavební povolení (II.).
příloha č. 2 obsahuje:
Rozhodnutí stavebního úřadu MČ Praha 7 o umístění stavby (I.), vyhotovené dne 15.06.2018, č.j.:
SZ MČ P7 071737/2017/SU/Val. Stavební povolení zatím vydáno nebylo, byla pouze povolena
demolice areálu Ferony.
V souladu s ustanovením § 8a InfZ s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou veškeré poskytnuté informace ve
vztahu k osobním a citlivým údajům anonymizované.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu
MČ Praha 7.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 věty druhé InfZ povinný subjekt zveřejňuje doprovodnou
informaci k poskytnutým informacím (vzhledem k množství a rozsahu) s tím, že požadované
informace byly poskytnuty podle výše uvedených souborů v přílohách.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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